
 
 

Zondag 30 januari 2022 
PG Sint Oedenrode, Son en Breugel 

met de Johannes gemeente Eindhoven 
 

diaconale viering 
 

 
Pianospel 
In stilte bereiden we ons voor 
 
Welkom en aanvangswoord  
Soms kunnen onverwachte gebeurtenissen ons leven een heel andere 
wending geven. Vandaag horen we hoe de leerlingen dat overkwam 
toen zij door de Heer werden “geroepen”. 
Roeping: dat is je leven laten bevragen, over de drempel stappen en 
de weg durven gaan waartoe je ten diepste bent voorbestemd. 
Gehoor geven aan die stem en je leven een nieuwe wending durven 
geven. 
Mensen ‘vangen’ bijvoorbeeld, hen opvangen en het voor hen 
opnemen, voor hen zorgdragen en daar ook zelf een gelukkiger mens 
van worden. 
 
Aansteken van de tafelkaars 
We ontsteken nu ons licht op tafel aan de hier brandende Paaskaars, 

als teken dat Hij in ons midden is. 
 
Openingslied LB 612 vers 1  Wij komen als geroepen 
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Bemoediging 

Onze hulp is de NAAM van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. 

 
Gebed van toenadering 

Eeuwige, gezegend zijt Gij, God koning der wereld, 
die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen 
zegen ook ons met uw licht! 
Donker is de wereld, duister vaak ons hart, 
……….. 
Zoeken willen wij het licht van uw ogen 
zegen ons ook met uw licht 
in uw licht zien wij elkaar; 
mensen van uw welbehagen 
door Jezus Christus, onze Heer, Amen 

 
Zingen LB 612 vers 2 en 3  Geroepen om te leven 
 
2. Geroepen om te leven, 

gehouden aan zijn woord 
van uitgesproken vrede, 
van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen 
uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade, 
het donker al voorbij. 
 

3. Getekend voor ons leven 

als kind'ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, 
de dag als vergezicht. 
God, breng onszelf op adem 
en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde 
hier met uw eigen naam!
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Gebed om ontferming 
met acclamatie  301k 

 
Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood in de 
wereld en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen 
einde (……….) 
 
Loflied LB 146c vers 1, 5 en 7  Alles wat adem heeft 
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5. O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 

dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja!. 
 
7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en heilige Geest! 

Halleluja! Halleluja! 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
Wij zijn hier samen gekomen  
om naar Gods woord te horen en nu 
worden we stil om zijn stem te kunnen verstaan 
die ons de richting wijst voor ons leven, Amen 
 
Voorafgaand aan de lezingen klinkt op deze diaconale zondag een 
gedicht van Huub Oosterhuis 
 

Een vriend 
gaat door het holste van de nacht, 
er is een vriend 
gekomen onverwacht 
met honger in zijn buik. 
 

Hij klopt aan bij zijn vriend - 

ze slapen al. 
"Wat stoor je ons, lang na de avondval! 

Je had geen brood in huis? 
Een vriend van jou 
kwam langs met lege buik? 
Goed dan"- 
 

Hij doet de deur al van het slot. 
 

Zo’n vriend 
is God. 
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Eerste lezing Jesaja 1: 4 - 10 
 
Zingen  Lb 912 vers 1 en 2  Neem mijn leven, laat het, Heer 

 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

 

Evangelie lezing  Lucas 5: 1 - 11 
 
Zingen  LB 843  alle verzen   Wat te kiezen 

  Componist Jetty Podt, Dichter Andries Govaart 

 

2. Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, 
wat mij werft en wat mij leeft, 
is het vele, geld en goed, 
aarden schatten, overvloed. 
 
3. Die mij vasthoudt, weegt en wikt, 
die mij voedt en mij verkwikt, 
is de Ene, goed is God, 
hemelschat, genadebod. 
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4. Wat te kiezen, leven, dood, 
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 

of Hem volgen op zijn weg. 
 
Overweging 
 
Meditatieve muziek 
 
Zingen  Lb 531 alle verzen  Jezus die langs het water liep 

  Componist: Frits Mehrtens, Dichter: Ad den Besten 
 

2. Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘’k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze’, – 

  



7 

 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 

en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
3. Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, – het eeuwig leven. 

 
 
Toelichting bij de inzameling van de gaven 
Collectedoel: Boeren in Oeganda 
Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W 003019  

 
 
Dankgebed en voorbeden 
met acclamatie 367e 

 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden  

zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving  
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. 

 Amen. 
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Slotlied  LB 836 alle verzen   O Heer die onze Vader zijt 
  (op melodie van Gezang 463) 
 

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 

vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 
 
3. O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond. 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart. 



9 

 
Zending en zegen,  
we gaan op weg met de  Franciscaner zegenbede 

 
Zegen van onrust 
 
Moge God ons zegenen met onrust 
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en 
oppervlakkige relaties 
zodat er diepgang is in onze harten. 
 
Moge God ons zegenen met boosheid 
over onrechtvaardigheid, onderdrukking 
en de uitbuiting van mensen, 

zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 
 
Moge God ons zegenen met tranen 
die we plengen voor hen die lijden 
door pijn, verstoting, honger en oorlog, 
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. 
 
En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid 
dat we geloven 
een verschil te kunnen maken in deze wereld. 
Zodat we doen waarvan anderen zeggen 

dat het onmogelijk is. 
 

 Daartoe zegene ons de Vader, Zoon en Heilige Geest,  
 
gezongen Amen 
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